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Sportvisserij Nederland stelt diverse 
materialen ter beschikking voor het 
jeugdwerk binnen de sportvisserij. Voor 
opgeleide vrijwilligers van aangesloten 
hengelsportverenigingen kan dit vaak 
tegen een gereduceerd tarief of zelfs 
gratis. In dit infoblad lees je meer over de 
beschikbare materialen en de tarieven voor 
viscoaches en vismeesters. 

Viscoach 

De belangrijkste taak van een viscoach is dat hij 
of zij namens de hengelsportvereniging kinderen 
de praktijk van het vissen leert. Hij/zij biedt 
kinderen langs de waterkant de helpende hand.  

Ook kan hij / zij assisteren bij de begeleiding van 
kinderen tijdens het praktijkdeel van vislessen 
op basisschool. 

Een viscoach hoeft niet per sé een cursus te 
hebben gevolgd bij Sportvisserij Nederland.  

Wanneer een viscoach - of een collega van de 
eigen vereniging - echter na het volgen van de 
cursus Viscoach is gecertificeerd, kan hij/zij 
gebruik maken van diverse gratis materialen. De 
viscoach koppelt aan de federatie terug wat hij 
heeft gedaan met het beschikbaar gestelde 
materiaal. 

Een gecertificeerde viscoach heeft de cursus 
Viscoach, zoals die gegeven wordt door 
Sportvisserij Nederland, met een voldoende 
resultaat afgerond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vismeester 

Een vismeester is actief namens de vereniging 
bij de volgende activiteiten: 

Organiseren en geven van vislessen. 

Begeleiden van kinderen tijdens vislessen en 
visexcursies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het volgen van de cursus Viscoach en de 
cursus Vismeester van Sportvisserij Nederland, 
kan een vismeester voor alle verenigings-
activiteiten op het gebied van jeugdwerk worden 
ingezet. 

 

VOG verplicht 

Bij zowel de cursus Viscoach als de cursus 
Vismeesters dient de cursist vooraf een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te 
overleggen aan Sportvisserij Nederland. 

In het kader van zijn/haar opleiding dient een 
vismeester eveneens stage te lopen bij een 
ervaren vismeester van Sportvisserij Nederland. 
Na de stage en een positieve beoordeling van de 
begeleider ontvangt de cursist zijn/haar 
certificaat. 

 

 

 

10.12. Materialen voor jeugdwerk 
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Materialen 

 

Materiaal  
(bedoeld voor viscoach) 

Viscoach* 

Stekkieboekje: Vissen met de vaste hengel 1 per kind. Gratis, mits hij/zij wordt ingevoerd in 
HSV-ledenadministratie als nieuw  
jeugdlid/jeugdvispashouder. 

Hengelset 1 set van 6 hengels. In bruikleen van de 
federatie. Blijvend beschikbaar gesteld, mits er 
terugkoppeling plaats vindt met de federatie over 
activiteiten. 

Viskoffer In bruikleen van de federatie. Blijvend 
beschikbaar gesteld, mits er terugkoppeling 
plaats vindt met de federatie over activiteiten. 

Lespakket 1 per kind. Gratis, mits hij/zij wordt ingevoerd in 
HSV-ledenadministratie als nieuw 
jeugdlid/jeugdvispashouder. 

 

 

Materiaal  
(bedoeld voor visles) 

Vismeester** 

Spelmateriaal + visherkenning 1 set.  Gratis. Wordt meegegeven na afronding 
van de cursus Viscoach. 

Stekkieboekje: Vissen met de vaste hengel 1 per kind. Gratis, mits de visles vooraf wordt 
geregistreerd op de online HSVservice van 
Sportvisserij Nederland. 

Lespakket 1 per kind. Gratis, mits de visles vooraf wordt 
geregistreerd op de online HSVservice van 
Sportvisserij Nederland. 

Hengelset (bij 5 vislessen per jaar in eigen 
beheer) 

6 sets van 6 hengels. In bruikleen van de 
federatie. Blijvend beschikbaar gesteld, mits er 
terugkoppeling plaats vindt met de federatie 
over activiteiten. 

Viskoffer (bij 5 vislessen per jaar in eigen 
beheer) 

6 koffers. In bruikleen van de federatie. Blijvend 
beschikbaar gesteld, mits er terugkoppeling 
plaats vindt met de federatie over activiteiten. 

 

*  cursus Viscoach verplicht 
** cursus Viscoach en cursus Vismeester verplicht 

 

  


